
 

 

Philips Disney
Stropní světlo

Minnie Mouse
červená
LED

71761/31/16
Zapněte svou představivost
Toto svítidlo Minnie Mouse od společností Philips a Disney prozařuje živoucí obrázek 
nejslavnější myšky na světě. Přináší zábavné prvky i barvy na stěny a stropy a odolný 
zaoblený design je navíc dokonale bezpečný pro malé zvědavé ručičky.
Určeno pro pokoj vašich dětí
• Pro děti
• Ideální pro celkové osvětlení
• Vysoce kvalitní světlo LED
• Hřejivé bílé světlo

Zvláštní vlastnosti
• Vhodné pro instalaci na stěnu nebo na strop



 Pro děti

Svítidlo Philips a Disney pro dětské pokojíčky vytváří 
prostředí, které děti povzbuzuje v jejich 
nejoblíbenější zálibě: zábavě a kreativitě! Místo, ve 
kterém může vaše dítě studovat, hrát si a spát po 
boku jejich oblíbené postavičky Disney. Toto svítidlo 
bylo vyrobeno s ohledem na bezpečí dítěte.

Ideální pro celkové osvětlení

Toto svítidlo společností Philips a Disney pro dětské 
pokojíčky je dokonalým ústředním prvkem, který 
vytvoří spoustu světla. Zajišťuje ideální osvětlení pro 
každodenní činnosti dítěte.

Vysoce kvalitní světlo LED

Technologie LED integrovaná v tomto svítidle 
představuje unikátní řešení, vyvinuté společností 
Philips. Zapíná se okamžitě a současně umožňuje 
optimální světelný výkon, který nechá vyniknout 
jasné barvy pokojíčku.

Hřejivé bílé světlo

Teplota barvy světla se může různit a udává se 
v jednotkách Kelvin (K). Žárovky s nízkou hodnotou 
teploty světla v Kelvinech poskytují hřejivé, 
přívětivější světlo, zatímco žárovky s vyšší hodnotou 
přinášejí chladné světlo, které působí energičtěji. 
Toto svítidlo nabízí hřejivé bílé světlo vytvářející 
příjemnou atmosféru.

Instalace na stěnu a strop
Toto svítidlo lze instalovat jako nástěnné nebo 
stropní svítidlo podle vašeho přání.
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Specifikace
Design a provedení
• Materiál: syntetická látka
• Barva: červená

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 6,6 cm
• Délka: 35,3 cm
• Šířka: 35,3 cm
• Čistá hmotnost: 0 700 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50–60 Hz
• Technologie žárovky: LED, Bezpečné extra nízké 

napětí
• Počet žárovek: 1
• Žárovka v balení: 7,5 W
• Maximální příkon náhradní žárovky: 8,5 W
• Barva světla: teplé bílé
• Životnost lampy až: 15 000 hodin
• Celkový světelný výstup svítidla: 620 lm
• Ztlumitelné svítidlo: Ne
• LED: Ano
• Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším než 

12,5 mm, není voděodolné
• Třída ochrany: II – dvojitá izolace
• Světelný zdroj stejný jako klasická žárovka 

s výkonem: 56 W

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 36,8 cm
• Délka: 36,3 cm
• Šířka: 5,3 cm
• Hmotnost: 0,900 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Dětský pokoj
• Styl: Výrazný
• Typ: Stropní světlo
•

Datum vydání 2016-01-29

Verze: 3.0.1

12 NC: 9150 044 07201
EAN: 87 18291 50316 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Přednosti
Stropní světlo
Minnie Mouse červená, LED

http://www.philips.com

